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Regulamin Sklepu Your English Face 

§1 

Informacje Ogólne 

1. Za pośrednictwem Sklepu YourEnglishFace.com możliwy jest zakup różnego rodzaju 

materiałów, takich jak: 

a) e-book 

b) konsultacje przez komunikator Skype 

2. Sklep prowadzony jest przez Łukasza Baliszewskiego, który prowadzi działalność 

gospodarczą pod nazwą „Your English Face ŁUKASZ BALISZEWSKI”, ul. Olszynki 

Grochowskiej 41, 04-281 Warszawa, NIP 1133022573, REGON: 387429588. Możliwy 

jest kontakt mailowy – contact@yourenglishface.com, telefoniczny: 669 431 254 oraz za 

pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu. 

3. Wszystkie Materiały dostępne i oferowane przeze mnie w Sklepie są przygotowywane 

własnoręcznie przeze mnie. W moich Materiałach zawieram swoją wiedzę, przemyślenia 

oraz zdobyte doświadczenie życiowe oraz zawodowe. W Materiałach możesz również 

znaleźć treści motywujące Cię do nauki i rozwijania się – nie będę niczego Tobie narzucał, 

a jedynie wskazywał możliwości i różne sposoby nauki. Przedstawię jedynie taką wiedzę 

i sposoby nauki jakie uznaję za skuteczne, efektywne i które sam sprawdziłem na sobie.  

4. Sklep prowadzony jest pod adresem www.yourenglishface.com  

5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki 

Sprzedawcy i Użytkownika. 

6. Drogi Użytkowniku, z udostępnionych funkcji Sklepu możesz korzystać w sposób zgodny 

z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Zakazane jest dostarczanie przez Ciebie (Użytkownika) treści o charakterze bezprawnym 

i będących spamem, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem 

formularza lub drogą mailową. 

§2 

Definicje 

KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach prowadzonego 

przez Sprzedawcę Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością 

gospodarczą lub zawodową.  

Konto – konto Użytkownika (czyli Twoje) założone na platformie internetowej Sklepu, 

umożliwiające dostęp do składania zamówień i zakupionych Materiałów.  

Materiał – towary i materiały zakupione lub dostępne w Sklepie, w szczególności usługi i 

materiały wytwarzane oraz dostarczane w postaci cyfrowej, przeznaczone do sprzedaży, np. e-

book lub konsultacje za pośrednictwem komunikatora Skype. 

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przeze mnie na Twoją rzecz 

polegająca na przesyłaniu listów elektronicznych za pośrednictwem których będę Cię 

informował o wydarzeniach, usługach lub nowych materiałach dostępnych w moim Sklepie. 

mailto:contact@yourenglishface.com
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Otrzymasz go jedynie po wyrażeniu wcześniej zgody na jego wysyłkę. Więcej informacji na 

jego temat możesz przeczytać w Polityce Prywatności. 

Produkt Cyfrowy – produkty dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej możliwe do 

zakupienia w Sklepie, np. e-book. 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu 

działalność gospodarczą, korzystająca ze Sklepu. 

Regulamin – niniejszy regulamin. 

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem  

www.yourenglishface.com/oferta  

www.yourenglishface.com/sklep 

www.yourenglishface.com/en/offer/?lang=en  

www.yourenglishface.com/en/shop/?lang=en  

www.yourenglishface.com/es/oferta-2/?lang=es 

www.yourenglishface.com/es/tienda/?lang=es  

za pośrednictwem którego możesz dokonać zamówienia. 

Sprzedawca - Łukasz Baliszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „YOUR 

ENGLISH FACE ŁUKASZ BALISZEWSKI”, ul. Olszynki Grochowskiej 41, 04-281 

Warszawa, NIP 1133022573. 

UPK - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.) 

Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone przez Sprzedawcę opisane w §4 

ust 1 Regulaminu. 

UŚDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 

144, poz. 1204 ze zm.) 

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą 

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w 

Sklepie i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

Zajęcia Online –  konsultacje za pośrednictwem komunikatora Skype. 

Zajęcia Stacjonarne - zajęcia z języka angielskiego odbywające się w miejscu zamieszkania 

Użytkownika lub w innym miejscu wspólnie uzgodnionym przez Nas (Użytkownik i 

Sprzedawca). 

§3 

Wymagania Techniczne 

1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu powinieneś posiadać: 

a) urządzenie mające dostęp do Internetu (np. laptop, smartfon, tablet), 

b) odpowiednią przeglądarkę internetową m.in. Chrome 11 lub nowsza, Firefox 8.0 lub 

nowsza, Safari 5.1.7. lub nowszą, ewentualnie przeglądarkę o podobnych parametrach 

co wymienione, 
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c) pocztę e-mail, 

d) aktualne narzędzie lub program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., 

docx, xsl, mobi, pub., mp3, mp4, itp. – w przypadku zamówienia Materiałów 

elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie. 

2. Jako Sprzedawca będę starał się zapewnić prawidłowe i ciągłe funkcjonowanie Sklepu oraz 

świadczenie Usług elektronicznych w trakcie trwania umowy. 

3. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu konieczne jest aktualizowanie, modernizowanie 

lub konserwowanie Sklepu. W tym celu będę wprowadzał czasowe przerwy techniczne, 

aby usprawnić funkcjonowanie Sklepu. W miarę możliwości przerwy techniczne będą 

występować w porze nocnej i nie są traktowane jako niewykonywanie lub niewłaściwe 

wykonywanie umowy przeze mnie. 

§4 

Usługi świadczone drogą elektroniczną 

1. Jako Sprzedawca świadczę następujące usługi drogą elektroniczną na Twoją rzecz 

(Użytkownika): 

a) Umożliwienie Tobie zawarcia umowy (zakupu konsultacji i/lub dostarczenia treści 

cyfrowej) ze mną drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest bezpłatnie, w ramach 

ceny zapłaconej z tytułu złożenia zamówienia. 

b) Usługę w postaci wysyłki Newslettera, w przypadku gdy wyraziłeś na nią zgodę. 

Szczegóły dotyczące wysyłki Newslettera, zapisu, a także rezygnacji z jego 

otrzymywania zawarte są w polityce prywatności. 

c) Usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Tobie 

dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli zdecydowałeś się takie Konto założyć. 

Usługa ta świadczona jest na Twoją rzecz w ramach ceny zapłaconej za dany Materiał. 

§5 

Rejestracja Konta 

1. W przypadku jeżeli chcesz założyć Konto w Sklepie powinieneś wypełnić dane płatności, 

zaznaczyć „Stworzyć konto?” oraz wpisać wymyślone przez siebie nazwę użytkownika  

i hasło oraz zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności, a następnie złożyć 

zamówienie. Możesz również zarejestrować się oraz zaakceptować Regulamin  

i Politykę Prywatności tutaj: 

https://yourenglishface.com/moje-konto/ 

https://yourenglishface.com/my-account/?lang=en 

https://yourenglishface.com/mi-cuenta/?lang=es 

2. Na podany przez Ciebie adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem 

Konta. 

3. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi 

drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

4. Do Konta możesz zalogować się za pomocą adresu e-mail lub loginu oraz hasła. Możliwe 

jest również wygenerowanie nowego hasła w przypadku zapomnienia lub utracenia 

poprzedniego. 
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5. W celu zapewnienia Tobie bezpieczeństwa i przekazania danych w związku 

z korzystaniem ze Sklepu, podejmę środki techniczne i organizacyjne służące 

zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

6. Nie masz prawa udostępniać danych związanych ze swoim Kontem (w szczególności 

loginu i hasła) osobom trzecim oraz zakładania kilku Kont. 

7. Aby usunąć konto, proszę abyś zrobił to samodzielnie na swoim koncie lub skontaktował 

się ze mną drogą mailową lub pisemnie i poinformował o woli usunięcia Konta. 

§6 

Składanie Zamówień 

1. Aby złożyć zamówienie nie jest konieczne posiadanie przez Ciebie Konta. Nie można 

jednak złożyć zamówienia i kupić Materiału anonimowo lub pod pseudonimem. 

2. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę. 

3. Jeżeli posiadasz status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składasz zamówienie po 

zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Materiału prezentowanego w Sklepie do 

Koszyka, a następnie potwierdzasz złożenie zamówienia na Materiał przez wybór 

przycisku – „Kupuję i płacę”. 

4. Jeżeli nie posiadasz statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składasz zamówienie 

poprzez dodanie Materiału prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzasz 

złożenie zamówienia na Materiał poprzez wybór przycisku – „Kupuję i płacę” oraz 

podajesz dane niezbędne do zrealizowania zamówienia według procedury zamieszczonej 

na stronie internetowej Sklepu. 

5. Podczas składania zamówienia musisz mi podać następujące dane: 

a) imię i nazwisko lub nazwę firmy, 

b) adres zamieszkania, siedziby lub dostawy (kraj, nazwa ulicy, numer budynku/lokalu, 

kod pocztowy, miasto), 

c) adres e-mail, 

d) numer telefonu, 

e) NIP firmy (jeżeli zamawiasz jako firma), 

6. Składając zamówienie musisz: 

a) zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności poprzez zaznaczenie checkboxa 

„Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności”, 

b) wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowej przed terminem do odstąpienia od 

umowy, 

c) wyrazić zgody na realizację zamówienia przeze mnie poprzez kliknięcie przycisku 

„Kupuję i płacę”. 

7. Prześlę na podany przez Ciebie adres e-mail informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 

ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w wiadomości e-mail 

potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Ciebie zamówienia. 

8. Po złożeniu zamówienia, otrzymasz e-mail z jego podsumowaniem i informacją o 

zarejestrowaniu zamówienia w Sklepie. 

9. Masz prawo modyfikowania podanych przez Ciebie danych osobowych, danych 

dotyczących wybranego Materiału, a także sposobu płatności aż do momentu kliknięcia 

przycisku „Kupuję i płacę”. 
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10. Klikając w przycisk „Kupuję i płacę”, jesteś świadomy, że zawierasz umowę związaną z 

obowiązkiem zapłaty należnej mi Ceny. 

11. Podczas składania zamówienia wybierasz także formę płatności, a następnie dokonujesz 

wpłaty. 

12. Możesz skorzystać z następujących form płatności: 

a) Przelew elektroniczny – płatny bezpośrednio na moje konto bankowe za pośrednictwem 

systemu PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 

krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, 

wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i 

Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w 

całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, 

REGON 300523444. Zamówiony Materiał wyślę po otrzymaniu i zaksięgowaniu 

przelewu na moim rachunku bankowym. 

b) Karta płatnicza, za pośrednictwem operatora kart płatniczych PayU SA z siedzibą w 

Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, 

nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług 

płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości 

opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 

300523444. Zamówiony Materiał wyślę po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na 

moim rachunku bankowym. Autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych odbywa 

się za pośrednictwem danego banku i według zasad danego banku na co jako 

Sprzedawca nie mam wpływu. 

c) BLIK - za pośrednictwem operatora kart płatniczych PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 

60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana 

przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod 

numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale 

zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer 

identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Materiał wyślę po 

otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na moim rachunku bankowym. 

13. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, zawieramy między sobą (Użytkownikiem i 

Sprzedawcą) umowę o dostarczenie Materiału wybranego przez Ciebie. 

14. Jeżeli sobie zażyczysz, wystawię fakturę (imienną lub na firmę) do każdego zamówienia. 

Faktury będą wystawiane w wersji elektronicznej, na co wyrażasz zgodę.  

15. Realizacja zamówienia obejmującego treść cyfrową (e-book) następuje poprzez przesłanie 

na adres e-mail podany przez Ciebie w trakcie składania zamówienia instrukcji pobrania 

lub uzyskania dostępu do zakupionego Materiału.   
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16. W przypadku konsultacji przez komunikator Skype – realizacja tej usługi nastąpi w 

terminie indywidualnie uzgodnionym przez nas lub w terminie wybranym przez Ciebie w 

kalendarzu online. 

§7 

Cena 

1. Ceny Materiałów prezentowane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają 

podatek VAT). Płacisz jedynie kwotę wskazaną przy Materiale. 

2. Mam prawo zmienić Cenę Materiałów prezentowanych w Sklepie, a także wprowadzać 

promocję lub udzielać rabatów. Zmiana Ceny, wprowadzenie promocji lub rabatu nie będą 

miały wpływu na zamówienia złożone przez Ciebie przed datą wejścia w życie 

którejkolwiek z wymienionych zmian. 

3. Promocje są ograniczone czasowo. 

4. Rabaty i promocje nie sumują się. 

§8 

Odstąpienie od Umowy 

1. W przypadku jeżeli jesteś Konsumentem masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 

dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem z ust. 2 §8. 

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Tobie, jeżeli spełnienie świadczenia, tj. 

uzyskanie dostępu do Produktu Cyfrowego, nastąpiło przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy. Wyrażasz zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu Cyfrowego 

przed terminem, o którym mowa w ust. 1 §8 i jesteś świadomy utraty prawa do odstąpienia 

od umowy. 

3. W przypadku chęci skorzystania przez Ciebie z prawa odstąpienia od umowy, konieczne 

jest abyś mnie poinformował o swojej decyzji i przesłał jednoznaczne oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy. Informacja wraz z oświadczeniem powinna być przesłana pisemnie 

lub drogą elektroniczną, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Do zachowania 

terminu na odstąpienie od umowy wystarczające jest wysłanie informacji wraz z 

oświadczeniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W załączeniu 

Regulaminu jest wzór oświadczenia, z którego możesz skorzystać. 

4. Moim obowiązkiem jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 3 §8,  zwrócić 

Tobie wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, z zastrzeżeniem ust. 2 §8. 

5. Zwrócę płatności za pośrednictwem takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś, 

chyba że zgodzisz się na inny sposób nieskutkujący dla Ciebie żadnymi kosztami. 

6. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w załączeniu Regulaminu. 

7. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym stanowi §8 Regulaminu, ma również 

zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej 

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby 

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez 

nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
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§9 

Odpowiedzialność 

1. Jako Sprzedawca mam obowiązek dostarczyć Tobie Materiał wolny od wad. 

2. Jestem odpowiedzialny wobec Ciebie w przypadku gdy zakupiony Materiał (w tym 

Produkt Cyfrowy) ma wadę fizyczną lub prawną. 

3. Jeżeli stwierdzisz, że zakupiony Materiał ma wadę, konieczne skontaktuj się ze mną (za 

pośrednictwem poczty elektronicznej) i określ jakiego typu jest to wada i na czym polega, 

a także jakie jest Twoje roszczenie związane z wadą. 

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek utrudnień (np. brak połączenia internetowego, 

problemy techniczne, itp.) zakłócających odbycie Zajęć Online za pośrednictwem 

komunikatora Skype, wspólnie ustalimy odrobienie straconego czasu z powodu pojawienia 

się utrudnień o których mowa. Nowy termin/godzina będzie odpowiadał Tobie jako 

Użytkownikowi oraz mi jako Sprzedawcy. 

5. W przypadku gdy Zajęcia Online nie rozpoczną się o wyznaczonej porze ze względu na 

Twoją (Użytkownika) nieobecność nie mam obowiązku przedłużania trwania zajęć. 

Zajęcia zakończą się o wyznaczonej godzinie, chyba że wyrażę zgodę na ich przedłużenie. 

W przypadku gdy Twoja nieobecność przekroczy 15 minut mam prawo do wylogowania 

się z komunikatora Skype. W sytuacji o której mowa nie mam obowiązku zwrotu pieniędzy 

za Zajęcia Online. 

6. W przypadku gdy Zajęcia Online nie rozpoczną się o wyznaczonej porze ze względu na 

moją (Sprzedawcy) nieobecność mam obowiązek przedłużenia trwania zajęć lub 

wyznaczenia nowego ich terminu. Przedłużenie zajęć podczas wykupionego spotkania 

może zostać wydłużone maksymalnie do 15 minut. W przypadku gdy moja (Sprzedawcy) 

nieobecność przekroczy 15 minut masz prawo do wylogowania się z komunikatora Skype 

oraz żądania zwrotu pieniędzy za te konkretne zajęcia lub wyznaczenia nowego terminu 

Zajęć Online dogodnego dla Ciebie (Użytkownika) oraz mnie (Sprzedawcy). 

7. Jako Użytkownik masz prawo do odwołania Zajęć Online maksymalnie do 24 godzin przed 

planowanym terminem ich rozpoczęcia. W takim przypadku wspólnie wyznaczymy (Ty 

jako Użytkownik oraz ja jako Sprzedawca) nowy termin i godzinę zajęć, dogodną dla 

Ciebie jak i dla mnie. Możesz również zrezygnować z Zajęć Online bez chęci wyznaczania 

nowego ich terminu/godziny. W tym przypadku masz prawo do uzyskania zwrotu kosztu 

za wykupione Zajęcia Online. Zwrot będzie uwzględniony jeśli rezygnacja zostanie 

zgłoszona do 24 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia Zajęć Online. Chęć 

odwołania i/lub rezygnacji z Zajęć Online musi zostać wyrażona poprzez wysłanie 

wiadomości mailowej na mój (Sprzedawcy) adres e-mail: contact@yourenglishface.com 

8. W przypadku chęci skorzystania z zajęć stacjonarnych (Zajęcia Stacjonarne), Użytkownik 

dokonuje rezerwacji zajęć i zapłaty za nie w ten sam sposób i na tych samych warunkach 

co w przypadku Zajęć Online. W tej sytuacji proszę wybrać "Zajęcia Stacjonarne"  

w momencie dokonywania rezerwacji zajęć z języka angielskiego. 

§10 

Reklamacja 

1. Masz prawo złożyć reklamację w sprawie funkcjonowania Sklepu. 
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2. Reklamację możesz złożyć w formie elektronicznej na mój adres mailowy 

contact@yourenglishface.com lub pisemnie na mój adres ul. Olszynki Grochowskiej 41, 

04-281 Warszawa, Polska. 

3. Reklamację uznaje się za prawidłowo złożoną, jeżeli zawiera: 

a) dane umożliwiające Twoją identyfikację, 

b) szczegółowe opisanie przedmiotu reklamacji (z czym się nie zgadzasz), 

c) Twoje oczekiwania w związku ze złożoną Reklamacją. 

4. Po stwierdzeniu, że Twoja reklamacja wymaga jednak uzupełnienia, niezwłocznie 

powiadomię Cię o tym i wskażę braki w reklamacji. 

5. Po stwierdzeniu, że reklamacja została prawidłowo złożona, powiadomię o tym Ciebie i 

rozpoznam reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej prawidłowego 

otrzymania. 

6. Poinformuję Ciebie drogą elektroniczną lub pisemną o tym, że rozpoznałem reklamację i 

przekażę Tobie moją decyzję. 

§11 

Wypowiedzenie 

1. W przypadku gdy jesteś Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, mam prawo 

wypowiedzieć Tobie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na 

utrzymaniu Konta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez 

przesłanie Tobie odpowiedniego oświadczenia, także drogą elektroniczną na podany przez 

Ciebie adres e-mail w trakcie rejestracji Konta. 

2. W przypadku gdy jesteś Użytkownikiem będącym Konsumentem, mam prawo 

wypowiedzieć Tobie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na 

utrzymaniu Konta w każdej chwili i usunąć Twoje Konto lub pozbawić Ciebie prawa do 

składania zamówień, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Jeżeli nabyłeś 

przed wypowiedzeniem jakiekolwiek prawa, zachowujesz je. 

3. W przypadku gdy jesteś Użytkownikiem będącym Konsumentem, mam prawo 

wypowiedzieć Tobie umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć Twoje Konto 

lub pozbawić Ciebie prawa do składania zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w 

przypadku: 

a) istotnego i rażącego naruszenia przez Ciebie postanowienia Regulaminu, w 

szczególności gdy korzystasz ze Sklepu lub Konta w sposób niezgodny z przepisami 

prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz 

przeznaczeniem Konta lub Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników 

oraz dla mnie (Sprzedawcy), 

b) gdy kopiujesz moje Materiały lub Usługi, lub udostępniasz je podmiotom trzecim bez 

mojej pisemnej zgody, 

c) gdy przekazujesz niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym dane, nieprawidłowe, 

niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też naruszasz lub próbujesz 

naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu lub Konta. 

4. Istnieje również możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

w drodze porozumienia stron. 
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5. Masz prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci 

utrzymania Konta w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

6. Usunięcie Konta skutkuje utratą dostępu do wszystkich Materiałów i zasobów dostępnych 

do tej pory na Koncie, a także usunięciem Konta. 

§12 

Dane Osobowe 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywanie plików cookies są 

uregulowane w Polityce Prywatności. 

§13 

Własność Intelektualna i Prawa Autorskie 

1. Wszystkie treści dostępne na stronie Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za 

pośrednictwem Sklepu przeze mnie mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyłączne prawa autorskie do 

wymienionych treści przysługują mi jako Sprzedającemu oraz autorowi. 

2. W przypadku dalszego rozpowszechniania treści objętych prawami autorskimi przez 

Ciebie bez mojej zgody, z wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku 

osobistego, naruszasz moje prawa autorskie i narażasz się na odpowiedzialność cywilną 

oraz karną. 

§14 

Zmiana Regulaminu 

1. Mam prawo zmienić Regulamin. 

2. O planowanych zmianach w Regulaminie powiadomię na stronie internetowej Sklepu,  

a także wyślę maila do Ciebie na wskazany przez Ciebie w trakcie rejestracji adres 

mailowy, najpóźniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem. W mailu przekażę planowane 

zmiany w Regulaminie tak, abyś mógł je zrozumieć. 

3. Aby móc korzystać dalej ze Sklepu, będziesz musiał zaakceptować wprowadzone zmiany 

w Regulaminie i nowy Regulamin. 

4. W przypadku gdy nie wyrazisz zgody na nowy Regulamin, mam prawo wypowiedzieć 

Umowę w trybie natychmiastowym. 

5. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu 

obowiązującą w dacie zawarcia Umowy przez Ciebie ze mną. 

§15 

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów 

1. W przypadku pojawienia się sporów wynikłych w związku z Umową oraz Umową o 

dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Ciebie Materiału wyrażam zgodę 

na rozwiązanie sporu w drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły określimy w 

trakcie postępowania. 

2. Jako Użytkownik będący Konsumentem masz prawo skorzystać z pozasądowych 

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Możesz m.in.: 
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a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o 

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o 

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, 

c) skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub 

organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl. 

4. Masz również prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów za 

pośrednictwem platformy ODR, która jest dostępna pod adresem 

http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

§16 

Postanowienia Końcowe 

1. W przypadku gdyby którekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się niezgodne z 

prawem, Regulamin pozostaje ważny w pozostałym zakresie. W takim przypadku 

zobowiązuję się do niezwłocznego zastąpienia nieważnego postanowienia nowym 

zgodnym z prawem postanowieniem. 

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz UŚDE. 

3. Właściwym prawem do rozwiązywania jakichkolwiek sporów, w tym sądowych, jest 

prawo polskie. 

4. W przypadku powstania sporu, podejmiemy próbę polubownego rozwiązania sporu. 

5. Regulamin serwisu wchodzi w życie w dniu jego opublikowania pod adresem 

www.yourenglishface.com/regulamin 

https://yourenglishface.com/en/terms-conditions/?lang=en 

https://yourenglishface.com/es/terms-conditions-2/?lang=es 
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Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 

 

 

..……………………………………… 

       (miejscowość, data) 

Łukasz Baliszewski 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

Your English Face Łukasz Baliszewski 

ul. Olszynki Grochowskiej 41 

04-281 Warszawa 

 

Odstąpienie od Umowy 

Ja, ……………………………………………………………….. (imię i nazwisko), informuję  

o moim odstąpieniu od umowy następującej usługi – dostawy treści cyfrowej w postaci 

………………………………………………………………………………………………………….. (wpisać jakiej). 

Dane dotyczące umowy: 

1) ………………………………………………………………………………… (data zawarcia umowy) 

2) ………………………………………………………………………………… (Twoje imię i nazwisko) 

3) ………………………………………………………………………………........................... (Twój adres) 

 

……………………………………... 

(Twoje imię i nazwisko) 

……………………………………... 

(Podpis i data) 


